
In onze zoektocht naar afvalvrije tips hebben we geprobeerd een zo volledig mogelijk advies 

te vormen. Maar het kan natuurlijk zijn dat we een tip over het hoofd hebben gezien.  

Heb jij nog een tip? Deel het op het platform! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt je routine van afvalvrij leven in Den Haag ontwikkeld, maar hoe pak je afvalvrij leven aan op 

vakantie? Vakanties zijn zo uiteenlopend dat we niet alle aspecten kunnen meenemen, maar met 

deze tips hopen we je wat op weg te helpen! 

 

Print je ticket niet uit, maar laat hem zien op je telefoon 

Tegenwoordig is het steeds vaker mogelijk om je ticket online op je telefoon te laten zien. Je hoeft 

deze dan niet uit te printen om in te checken op het vliegveld! 

 

Neem snacks mee voor tijdens de reis. 

Neem zelf snacks mee voor tijdens de reis. Tijdens een lange rit in de auto of vlucht in het vliegtuig 

krijg je al snel trek. Je eigen snacks meenemen is hiervoor de oplossing. Dit scheelt veel geld, afval en 

is vaak nog lekkerder dan het eten uit het wegrestaurant of vliegtuig. 

 

Gebruik geen mini’s uit het hotel 

Neem je eigen shampoo, douchegel, scheermesje etc. mee op vakantie zodat je geen gebruik hoeft 

te maken van de mini’s uit het hotel. Wil je geen volle flessen meenemen? Hervul oude mini’s dan 

met jouw favoriete product. 

 

Neem je Essentials mee 

Welke producten helpen jou om afvalvrij te leven? Een glazen pot, herbruikbaar bestek, katoenen 

tasje en lunchtrommeltje komen al snel van pas. Neem deze ook mee op vakantie zodat je ze daar 

niet misgrijpt. Hier kan je een filmpje bekijken van een handige travelkit. Een glazen pot komt 

bijvoorbeeld al van pas in het vliegtuig. Deze kan je na de controle vullen met water en meenemen in 

het vliegtuig. Je kan zelfs het personeel vragen hem te vullen in het keukentje! 

 

Bereid je voor 

Zoek op google naar zero waste blog “land van bestemming” en lees hoe mensen in dat land een 

afvalvrije levensstijl aanpakken! Ook kan je de Bulk Locator App downloaden of online bekijken. 

 

Bezoek een (boeren)markt 

Op boerenmarkten is er vaak afvalvrij eten te koop. Ook lopen hier vaak leuke lokalen die je kan 

aanspreken voor leuke plekjes en restaurantjes in de stad. Op deze manier zie je niet alleen de grote 

gebouwen en monumenten uit de reisgidsen, maar ontdek je ook het lokale leven. Zie afvalvrij leven 

in het buitenland als een uitdaging! 

 

Afvalvrij leven lastig uit te leggen? Verzin een smoesje! 

In niet alle landen zullen mensen begrijpen waarom jij de wereld wilt verduurzamen. Daarom is het 

soms gemakkelijker om te zeggen ‘no plastic’ ‘i’m allergic to plastic’. 

 

Koop geen souvenirs 

Heb je écht een T-shirt, magneet of koffiemok nodig met ‘i love Italy’? Souvenirs verdwijnen al snel 

achterin de kast. Daarbij zijn de meeste souvenirs niet eens gemaakt in het land van bestemming. Wil 

je toch iets meenemen uit het land? Ga dan langs bij een klein, lokaal winkeltje en koop daar iets 

moois. 

 

Houd het land mooi 

Je gaat naar een land, omdat je bijvoorbeeld de natuur wilt bewonderen, de cultuur wilt snuiven of 

van de temperatuur wilt genieten. Zorg er voor dat dit ook in ere blijft en laat het land even mooi (of 

mooier!) achter dan ervoor. Laat geen troep rondslingeren en werk niet mee aan milieu/cultuur of 

natuur-belastende activiteiten voor het land. 

https://www.youtube.com/watch?v=vbt1MimQ9Kc
http://zerowastehome.com/app/

